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Hong Kong
retira la llei
que va iniciar
les protestes
L’anunci de Lam no
atura les demandes
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Johnson no se’n
surt de convocar
eleccions el 15-O
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EUROPA-MÓN

El primer ministre britànic perd dues
votacions al Parlament, que també li
impedeix tirar endavant un ‘Brexit’ dur
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NACIONAL

Nacional

milions
d’alumnes
ESTRENA · El nou curs s’inicia
el dia 12 amb més d’1,5 milions
d’alumnes, amb més nens a
secundària i menys a primària

Torra i Puigdemont
rebutgen convocar
nous comicis
Aposten per respondre a la sentència
de l’1-O reforçant les institucions
Nacional

P13

ERC manté l’abstenció
per investir Sánchez

NOVETATS · Hi ha 670 nous
docents i s’estrenen 25 instituts
escola i 8 instituts per afrontar
l’increment a secundària

NACIONAL

P6,7

Rufián retreu al PSOE el clixé de la
convivència i el no a fer un referèndum
Nacional

P8

P10

Jutgen sis regidors que
van treballar el 12-O
Els edils, de Badalona, s’emparen en
l’acció política i van atendre ciutadans
Nacional
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Ajuts d’Andalusia per
“combatre” la immersió

137635-1190108Q

La Junta, governada pel PP i Cs, diu
que assumeix una demanda de Vox

Membres de la coordinadora de Debat Constituent, ahir en la presentació a Barcelona ■ ACN

Engega el debat constituent
El procés participatiu es desplega arreu del territori
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La vinyeta

Pere Bosch i Cuenca

Fer

11-set-2019.
Ho tornem a fer?

U

n breu resum:
11 de setembre
del 2012. Es tracta de
la primera mobilització convocada per
l’ANC, amb el suport
d’entitats com ara Òmnium; i la més
multitudinària que s’ha fet mai a Barcelona. Aquell dia, Carme Forcadell diu
que “el 12 de setembre, el govern haurà de començar a treballar per la independència”.
11 de setembre del 2013. Som capaços de formar una cadena humana de
400 quilòmetres que uneix el país
d’una punta a l’altra. L’endemà, la presidenta de l’ANC reclama al govern que
fixi data i pregunta per al referèndum.
11 de setembre del 2014. Tornem a
omplir els carrers de Barcelona amb
una senyera gegant amb forma de V. Al
vèrtex, a la plaça de les Glòries, una
noia diposita una papereta en una urna
i Forcadell reclama al president que
“posi les urnes”. Les urnes es posen el
9-N i, malgrat els obstacles de l’Estat,
hi concorren 2.344.828 persones.
11 de setembre del 2015. Amb el le-

Vuits i nous
Manuel Cuyàs

Aquest 11 de setembre, els
ciutadans tornarem a sortir
al carrer, perquè no són
moments de defallir,
sinó de persistir
ma Ara és l’hora, omplim la Meridiana.
Després de la manifestació comença
la campanya del 27-S, que dona una
majoria independentista al Parlament,
amb 62 escons de Junts pel Sí i 10 de
la CUP.
11 de setembre del 2016. Amb el lema A punt, la mobilització es descentralitza en cinc ciutats. La força del
carrer es manté.
11 de setembre del 2017. És la Diada
del Sí. El protagonista de la marxa és el
referèndum de l’1 d’octubre, convocat
per la Generalitat i anul·lat pel Constitucional. Malgrat la brutal repressió,
2.286.217 persones surten a votar.
11 de setembre del 2018: un milió de
persones omplim la Diagonal, malgrat
la repressió i el desconcert instal·lat en
el bloc independentista.
11 de setembre del 2019. Tornarem
a sortir al carrer, perquè aquest procés
el va començar la gent i el culminarà la
gent i perquè no són moments de defallir, sinó de persistir. Alguns diuen
que falten estímuls. Però ens cal res
més que l’anhel de llibertat? Ho tornarem a fer.

Catalunya al cap

E

n un conte de les Mil i una nits,
o potser en una fantasia de Jorge Luis Borges, uns geògrafs
confeccionen amb tant detall un mapa
del seu país que quan el despleguen cobreix sencer el país representat. Aviat
hi circulen formigues i panteres, hi
creixen palmeres, hi transcorren rius,
i s’hi veu, a escala natural, el palau a
l’interior del qual viuen i treballen els
geògrafs que han rebut del rei l’encàrrec inusitat. Un cop de vent estripa i
s’endú la redundància sense sentit.
Joan Antoni Solans va economitzar
paper i esforços inútils. Tenia tot Catalunya al cap. També en plànols fragmentaris i carpetes, però, sencera i en
conjunt, al cap. Hi vaig parlar un sol
cop. Em va fer la mitja por dels que ho
saben tot. Em va preguntar on vivia.
Em va explicar l’evolució històrica i
urbanística del meu carrer, me’n va
enumerar els arbres, va suggerir una
proposta per millorar-ne la inclinació i
evitar aigües invasives. De casa meva,
me’n va dir la cota i algunes servituds
que l’afecten. Com que la conversa es
feia àrida, la vam desviar cap a passatges més amens. Em vaig adonar que

“
El país està
impregnat de

l’urbanisme de Joan
Antoni Solans

coneixia totes les ciutats i pobles del
país, el nom i els títols de propietat de
totes les fonts, els barrancs, les muntanyes, els rius i afluents. Molts pobles
i ciutats els coneixia perquè, en part,
eren creació seva. És –era, perquè
s’acaba de morir– l’urbanista que en
democràcia va posar ordre primer a
Barcelona, treballant per als alcaldes
Narcís Serra i Pasqual Maragall (la primera planificació de la Barcelona olímpica és seva) i després per a gairebé
tots els governs de Jordi Pujol. Pujol,
que presumia de conèixer Catalunya
pam a pam i persona a persona, tenia
en Solans un competidor temible. Un

parell d’alcaldes d’aquella època –Joaquim Nadal de Girona i Manuel Mas de
Mataró– han recordat Solans a l’hora
de la mort. Ho podrien haver fet tots
absolutament. S’havien barallat i discutit, però les idees urbanístiques de
Solans impregnen gairebé tots els pobles del país. La Catalunya endreçada
és en bona part obra seva.
Dilluns la maniobra falsa d’una conductora el va atropellar a Calella de
Palafrugell mentre carregava les maletes davant l’hotel on s’havia allotjat.
TV3, emissora tan atenta al que ara en
diuen “territori” i tan comptable dels
accidents de trànsit, no en va dir res.
La mort de Solans no va sortir ni per
“territori” ni per “accidents”. Tampoc
per personatges que han fet història.
L’última vegada que el vaig veure i
sentir va ser en l’acte de presentació
de l’antològica de l’escultor Manuel
Cusachs. Si Cusachs coneixia tothom,
Solans sabia de tot. Va parlar d’escultura amb la solvència amb què parlava
d’urbanisme i va explicar que les noves ciutats, i també (algunes) rotondes, són exposicions a l’aire lliure que
endrecen i culturitzen Catalunya.
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A la tres

EDITORIAL

Miquel Riera / mriera@elpuntavui.cat

Raons per anar a la Diada

P

er què no hauríem d’anar
aquest any a la manifestació de
la Diada a Barcelona? Què ha
canviat des de la consulta d’Arenys de
Munt i des de les primeres grans manifestacions del juliol del 2010 i de la
Diada del 2012? Cert, des de llavors
han passat un munt de coses. La més
important és que s’ha fet un referèndum el resultat del qual no s’ha aplicat
i que la repressió de l’Estat s’ha acarnissat en polítics i ciutadans; tenim
gent a la presó, uns quants més amenaçats d’anar-hi i gent a l’exili. Però
tot plegat, amb els errors i els encerts
dels que han dirigit el procés durant
aquests deu anys, ha fet variar ben
poc les raons que ens van dur, a milers
de ciutadans, a totes les grans manifestacions de la Diada des del 2012.
Només cal repassar, per exemple,
alguns dels 100 arguments per dir sí a
la independència que vam publicar a
El Punt Avui just quan faltaven cent

“
Les mateixes
que van dur milers
de persones a
manifestar-se des
del 2010 i el 2012

dies per a la celebració de l’1-O.
Aquí en tenen uns quants agafats a
l’atzar per refrescar la memòria i esboirar els dubtes que puguin tenir:
1) Per poder recuperar l’estat propi
que ens van arrabassar fa 300 anys. 2)
Per tenir les eines per garantir el progrés de Catalunya sense els condicionants polítics i econòmics del lligam
amb Espanya. 3) Per aturar l’espoli
fiscal que ofega el nostre creixement,

De reüll
Rosa Maria Bravo

Les cares de la notícia
COORDINADORA D’ENTESES PEL DEBAT CONSTITUENT

Lluís Llach

Treballadors
en vaga

Feina de base constituent

A

nava jo al tren un dels diversos dies en què es va
convocar vaga a Rodalies. Amb un tren cada hora
l’ambient als vagons era diferent del de qualsevol altre
dia: molt més atapeïts i amb un tema fàcil de conversa.
La tertúlia no es va fer esperar. Al meu costat, una dona
es queixava del que ja s’ha convertit en un tòpic de les
vagues que tenen a veure amb la mobilitat. Que no pot
ser que les persones que anem a treballar ens veiem
perjudicats per aquells altres treballadors que fan vaga.
Li va replicar una altra dona que, molt tranquil·lament,
es va presentar com a membre del
La cosa no
comitè de la seva empresa. I ho va
era per fer la fer amb tants arguments que la va
convèncer que els que feien vaga
guitza,
tenien motius suficients per a la
sinó per
seva decisió. Que la cosa no era per
defensar els fer la guitza als qui anem a treballar,
sinó per defensar els seus drets i
seus drets
mirar de millorar les seves
condicions. I és que en aquest estira-i-arronsa típic
entre els drets dels uns i els drets dels altres apuntem
sempre en la diana de les nostres queixes aquells que
miren de lluitar pel que consideren just, amb el desgast
que això comporta –ni que sigui per a la butxaca perquè
no cobren els dies no treballats–. I ens oblidem que en
aquesta equació hi ha un altre element al qual també es
poden demanar explicacions, que són les direccions de
les empreses. I més quan les millors o pitjors condicions
dels seus treballadors ens afecten com a usuaris. Potser
és que ens falta cultura sindical.

el famós tren amb 43 milions d’euros
que surt cada dia cap a Madrid i que
no torna. 4) Perquè som una nació
amb més de mil anys d’història. 5) Perquè tenim dret a decidir el nostre futur
segons el dret internacional. 6) Perquè
obtindrem el respecte que Catalunya es
mereix al món com a nació històrica. 7)
Perquè el català pugui tenir tota la protecció i la promoció que es mereix. 8)
Perquè així podrem deixar d’anar pel
món havent de donar explicacions sobre
els nostres anhels, història, llengua i cultura, que no és poca cosa. 9) Per poder
tenir seleccions esportives pròpies. 10)
Per poder tenir unes infraestructures
com cal...
I així podríem continuar fins a acabarnos de convèncer de per què hem de ser
a Barcelona per la Diada. I si els queda algun dubte, només cal que pensin en els
presos polítics i els exiliats i en la repressió de l’Estat. A mi això m’aclareix la
ment de cop.

-+=

La Coordinadora d’Enteses pel Debat Constituent,
de la qual el cantant i exdiputat Lluís Llach és una
de les cares més visibles, va presentar ahir la nova
fase d’aquest projecte de participació ciutadana,
que determinarà les bases sobre les quals s’hauria
de fer la constitució que volen per a Catalunya.
EXPRIMER TINENT D’ALCALDE DE BADALONA

Oriol Lladó

Judici polític

-+=

Els sis regidors de Badalona d’ERC, entre els
quals l’exprimer tinent d’alcalde Oriol Lladó, jutjats per haver obert l’ajuntament el 12-O del 2016
afirmen, després de la primera sessió del judici,
que hi veuen intenció política. I no els falta raó,
vist el paper del PP en tot el procés.
PRESIDENT DE LA JUNTA D’ANDALUSIA

Juanma Moreno

Ajudes ben absurdes

-+=

La Junta d’Andalusia, presidida pel popular Juanma Moreno en coalició amb Ciutadans i el suport
de la ultradreta de Vox, acaba d’anunciar unes
ajudes absurdes per a activitats en comunitats
autònomes on hi ha immersió lingüística, com Catalunya, Una barbaritat com una casa de pagès.

Victòria
democràtica
a Hong Kong
Després de més de tretze
setmanes de protestes i de
manifestacions amb centenars de
milers de persones, la cap del govern de Hong Kong, Carrie Lam, va
anunciar ahir la retirada del projecte de llei d’extradició, la guspira que
va encendre la flama contra l’executiu de l’antiga colònia britànica. La
retirada del polèmic projecte de llei,
que els manifestants rebutjaven
perquè interpretaven que podria
haver permès que Pequín accedís a
dissidents polítics refugiats a Hong
Kong i també que s’enviessin a la
Xina detinguts a la ciutat, no resoldrà, però, el conflicte obert. De fet,
ahir mateix ja van assegurar que
mantindran les protestes fins que
no s’assoleixin les demandes que hi
han afegit, entre les quals hi ha la
celebració d’eleccions lliures, l’alliberament dels detinguts i el reconeixement que la policia ha actuat
de manera desproporcionada.
Però si ja és difícil, tot i que no
impossible, que el govern proxinès
de Hong Kong accepti aquestes
dues últimes demandes, el que
sembla molt més complicat és que
estigui d’acord a treballar per canviar el sistema electoral. Ara mateix
les eleccions a l’antiga colònia disten molt de complir els mínims requisits democràtics perquè bona
part dels diputats i el mateix consell
de govern no són escollits directament pels ciutadans. D’altra banda,
és difícil que Pequín, que s’ha mostrat molt bel·ligerant contra les protestes –fins i tot va arribar a portar
tropes fins a la mateixa frontera de
Hong Kong– cedeixi més. Tot fa
pensar, doncs, que l’actual situació
de confrontació pot continuar durant més dies. S’haurà de veure si
els manifestants, la tenacitat dels
quals podria servir d’exemple per a
moviments com ara el català, tenen
prou suport per mantenir les protestes en el futur.
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Domènech plega
El fins ara portaveu dels comuns
al Parlament, Xavier Domènech,
fa l’anunci per sorpresa i diu que
està esgotat “políticament
i personalment”.

David Brugué

Si no volen que la meitat de
Catalunya estigui buida,
calen inversions en
infraestructures, incentivar
noves oportunitats laborals
i que la tecnologia arribi
marxi cap a les capitals són múltiples.
Des de la major oferta formativa i d’oci
fins a noves oportunitats laborals. Però
les administracions, aquí, hi tenen molt
a fer i molt a dir.
Aquest cap de setmana aquest mateix diari publicava el cas de Vallcebre.
L’Ajuntament ha convocat un concurs
públic per adjudicar una masia totalment rehabilitada a una família jove
amb fills i que vulgui muntar un negoci.
L’objectiu? Repoblar, mantenir oberta
l’escola rural i, en definitiva, fer que el
municipi continuï viu. Això està molt
bé, i honora el consistori, però és clarament insuficient. Amb un pressupost
limitat com deu tenir Vallcebre, poca
cosa més deu poder fer, però és aquí
on les administracions superiors han
d’intervenir de manera global.
Si no volen que la meitat de Catalunya estigui buida, calen inversions en
infraestructures, incentivar noves
oportunitats laborals o garantir que la
tecnologia és a l’abast de tothom, perquè aquests municipis petits, sols, poca cosa poden fer.

20
anys

Terror al Timor Est
L’alegria pel triomf de la
independència al referèndum
de Timor Est queda apagada
per la violència dels
paramilitars proindonesis.

José Rodríguez. Sociòleg

La Catalunya
deshabitada

E

anys

La convocatòria de consulta
d’Arenys de Munt sobre la
independència de Catalunya
arriba a les més elevades
instàncies del govern espanyol.

Tribuna

Full de ruta

n una societat en
què les tecnologies estan a l’ordre del
dia, moltes persones
han posat en marxa
nous projectes de vida. Cansats de la gran ciutat o de poblacions més grans busquen llocs més
tranquils on engegar una nova vida. La
societat de la informació aporta avantatges, com que et permet treballar de
manera remota des de casa. Evidentment no amb totes les professions és
possible, però déu n’hi do. Paral·lelament, però, Catalunya viu un procés
de despoblació a les zones més rurals.
Tradicionalment, aquí i a tot arreu, la
costa aglutina el segment de població
més gran. En canvi, l’interior va veient
com determinats nuclis urbans es
converteixen en municipis fantasma
on la degradació dels habitatges va
sent constant. Màxim n’hi ha que
s’han sabut reconvertir en poblacions
de segona residència i, tot i que durant
la majoria de l’any hi ha poca vida, almenys tenen el poble endreçat. Els
factors que fa que sobretot la gent jove
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Consulta d’Arenys

Democràcia avançada?

U

n dels arguments que més costa
de rebatre és el fet que Espanya
és una democràcia avançada i
que hauríem de cenyir-nos al govern de
la llei. En els estats avançadament democràtics les majories nacionals i socials acaben per escoltar les minories
nacionals i socials quan les seves demandes són sostingudes en el temps i
les elits polítiques no aprofiten la seva
majoria de bloqueig. El reconeixement
d’autodeterminació de Groenlàndia, el
referèndum escocès, els referèndums
del Quebec són exemples d’aquest tipus. En altres casos, com en la independència d’Eslovàquia, la relació de forces més equilibrada entre Txèquia i Eslovàquia feia inviable un bloqueig de la
majoria.

ÉS L’ESTAT ESPANYOL UNA DEMOCRÀCIA

avançada que permet vies democràtiques per a la seva reforma o bé les elits
polítiques i socials es beneficien d’aquest bloqueig de les majories que representen per a evitar afrontar debats
polítics, nacionals i socials? Segons el
ministro Josep Borrell, Espanya és una

democràcia avançada i reconeguda per
tothom. I té una mica de raó. La idea
que es té al món és que Espanya és una
democràcia com ho pot ser Suècia o el
Japó. Segons la historiografia, Espanya
va fer una transició modèlica que va
permetre pacíficament passar d’una
dictadura a una democràcia que a poc a
poc s’ha anat consolidant i que forma
part de les institucions internacionals.
Però Espanya ha trencat amb el franquisme?
hi ha museus
molt diferents sobre la repressió comunista. També a Santiago de Xile el museu de la memòria recorda les tortures i
la repressió realitzades entre el 1973 i
el 1989. A Espanya costa molt trobar
un museu igual sobre la repressió franquista mentre encara hi ha estàtues,
carrers i centres de peregrinació del
feixisme. A Espanya s’ha amagat la repressió, s’hi ha passat per sobre i ens
han dit que estem en democràcia.
Quan es reivindica la Constitución i la
legitimitat que li ha donat el poble espanyol, s’amaga que aquesta es va escriu-

A PRAGA, TALLINN O RIGA

re amb la por i que els espanyols del 78
haurien votat un manual d’una rentadora si fos necessari per a poder sortir
de la foscor.
LES ELITS POLÍTIQUES, ECONÒMIQUES I SOCIALS de l’Estat espanyol compartei-

xen molts dels valors i el concepte d’estat de les elits polítiques, econòmiques
i socials del tardofranquisme. I això ha
anat a més, ja que els darrers anys els
valors reformistes i d’obertura de la
Constitución han quedat esborrats per
les interpretacions cada cop més restrictives del Tribunal Constitucional i
per una elit política espanyola que ha
oblidat que la democràcia no és el “governar per la llei”, sinó el “govern de la
llei”, i que a cop d’Aranzadi ha volgut
tancar les portes a la democràcia.
Espanya encara té bona fama en l’àmbit internacional, però
si mirem darrere de les aparences la seva qualitat democràtica deixa molt
que desitjar i, si mirem més a fons, veurem l’ombra perllongada del franquisme que no ha deixat enrere.

BORRELL TÉ RAÓ,

El lector escriu
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Independència?
b Actualment es fa servir
molt la paraula independència
referint-se a Catalunya. Tant
pels que la volen com pels que
no la volen.
Segons els diccionaris, la
paraula independència vol dir:
“Situació en què està una collectivitat de persones, siguin
poble, estat o país, que no està sotmesa a la voluntat d’altri
i que pot determinar per si
mateixa tot allò que li cal per
formar una col·lectivitat amb
característiques pròpies.”
Llegint aquesta definició
m’ha vingut al pensament el
tema de les colles castelleres.
Aquests darrers anys hem pogut gaudir de com han aconseguit l’objectiu de construir
uns castells que fa uns anys
eren impensables. La perseverança i l’esforç col·lectius ho
han fet possible.
Per al poble de Catalunya
és normal que la suma de l’esforç individual i col·lectiu dels

membres de cada colla faci
possible aconseguir “lo inconseguible”. És evident que
abans que l’enxaneta arribi a
coronar amb èxit la consecució de l’objectiu i fer l’aleta hi
ha hagut molt de treball, molta constància i fins i tot moltes
caigudes per aconseguir
aquell projecte que es volia
construir.
Però la persistència cercant
les fórmules adequades per
aconseguir-ho, la suma de
tots els esforços i de totes les
voluntats, és el que permet
dur finalment a bon terme
l’objectiu.
L’alegria, la música i l’aplaudiment de tot un poble són
sempre el premi per a la gran
multitud d’esforços realitzats.
Oi que ara a Catalunya ens
estem preparant per aconseguir el castell més difícil? Un
castell en què pot participar
tot un poble?
El repte d’aconseguir coronar aquest castell és la independència. Oi que és el més

difícil? Però si no defallim i,
malgrat totes les dificultats i
les caigudes, i si el poble hi posa l’esforç i la constància, segur que l’enxaneta el coronarà
i tots podrem fer l’aleta.
NARCÍS BANCHS I VALLS
Gelida (Alt Penedès)

L’esperança de
la Sra. Nebrera
b Ens han dit de tot, però encara no havia sentit “esbojarrats” (però encara no hi ha hagut ni morts ni ferits ni cap
trencadissa, ni n’hi haurà). Diu
al seu article que el problema
s’enquistarà. Jo diria que està
enquistat des del Compromís
de Casp.
I unes quantes reflexions: 1.
Com diu el Sr. López Burniol,
en aquesta disputa qui ha de
fer el primer pas és l’Estat,
que és el que té tot el poder,
com no es cansa de demostrar-ho i recordar-ho en tots
els aspectes. 2. Si és veritat

que la situació està en un cinquanta per cent per cada part
(cosa que tothom diu, però
encara s’ha de demostrar), el
més racional seria fer un referèndum i aclarir-ho. 3. Recordi
que en trenta o quaranta anys
la població de Catalunya ha
augmentat un cinquanta per
cent. Tots aquests nouvinguts,
desconeixien la problemàtica
entre Catalunya i l’Estat espanyol, no tenien ni idea que
existís. Però ara estan sofrint
la discriminació a què ens té
subjecte l’Estat i patint en tots
els àmbits les seves conseqüències. Fixi’s, quan va a
qualsevol ciutat catalana, que
la densitat d’estelades als balcons disminueix en raó directa a la distància del centre de
la ciutat.
La gran pregunta és: com
reaccionarà aquesta nova
gent en el futur pròxim? Un
fet molt decisiu en aquest cinquanta per cent al·ludit.
ÀNGEL MARCO
Barcelona
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La frase del dia

“La proposta de Pedro Sánchez per a Catalunya és nefasta,
però no serem nosaltres els que bloquejarem la investidura”
Gabriel Rufián. PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS DELS DIPUTATS

Tribuna

De set en set

Eleccions necessàries

Dialogar amb
els unilaterals

Rafael de Ribot. Periodista i professor de la Facultat de Comunicació Blanquerna (URL)

Q

uina és la funció d’un govern?
En termes polítics la resposta no
pot estar deslligada de l’exercici
d’un lideratge; una responsabilitat
que, d’altra banda, també li confereix
l’article 68 de l’Estatut d’Autonomia,
que en el seu punt primer afirma que
“el govern és l’òrgan superior col·legiat
que dirigeix l’acció política i l’administració de la Generalitat. Exerceix la
funció executiva i la potestat reglamentària d’acord amb aquest Estatut i
les lleis”.
AQUESTA ÉS UNA LEGISLATURA que va néi-

xer sota el signe de l’excepcionalitat i la
provisionalitat perquè així ho va proclamar el mateix president de la Generalitat en el discurs d’investidura. Les
indissimulades i creixents discrepàncies estratègiques entre els socis de govern han fet créixer els darrers mesos
la sensació que la fi de la legislatura pot
estar a prop. La pressió ambiental és
tan forta que la portaveu del govern, la
consellera Meritxell Budó, ha hagut de
desmentir aquesta mateixa setmana
que el president es plantegi un avançament electoral i encara menys una
qüestió de confiança. Aquesta podria
ser una declaració menor si fos una resposta a la inquietud d’un periodista, però és que qui va obrir la porta a la possibilitat que el president se sotmeti a una
moció en el cas que no es pugui aprovar
el pressupost va ser un membre del seu
mateix govern.
defensen que cal continuar la legislatura
a qualsevol preu ho fan argumentant
que en el millor dels casos unes noves
eleccions poden permetre repetir una
majoria parlamentaria de la qual ja
disposen actualment. Aquesta és una
veritat relativa, ja que aquesta majoria no s’ha articulat en cap moment i
el govern no ha disposat en aquesta legislatura d’un Parlament que li hagi

ELS QUI, DES DE L’INDEPENDENTISME,

Sísif
Jordi
Soler

fet costat. Tant és així que només ha
pogut aprovar una única llei impulsada per l’executiu. L’anunciat canvi
d’estratègia de la CUP podria modificar la situació a partir d’ara, però els
pragmàtics tenen en compte que
aquesta és una possibilitat que encara
no s’ha fet efectiva. La prova de foc pot
ser el pressupost. Sent així no sembla
desgavellat defensar que la impossibilitat d’aprovar els comptes de la Generalitat seria motiu més que suficient
per votar un nou Parlament. L’alternativa seria aferrar-se a una ocupació
estèril dels espais de poder.

HI HAURIA ENCARA LA POSSIBILITAT de de-

fensar la importància de mantenir el
govern per la seva capacitat de liderar
una acció que, més enllà de l’àmbit
institucional, apel·li directament a la
ciutadania. Però si el balanç és paupèrrim en l’àmbit legislatiu i normatiu, encara és més pobre en el polític.
La impossibilitat que els partits que
formen part de l’actual govern de la
Generalitat es posin d’acord en uns
mínims ha impossibilitat que l’executiu lideri la resposta política a la sentència de l’1 d’octubre i que ni tan sols
hagin pogut acordar fins ara cap acció
concreta.
no solucionaran la majoria dels problemes
que tenim plantejats ara mateix. Només els que pretenen el desprestigi juguen frívolament amb la ironia que el
seu exercici té efectes gairebé màgics.
Però si el president del govern no és
capaç de cohesionar el seu executiu al
darrere d’un projecte polític clar i si
no aconsegueix la majoria parlamentària suficient per tirar-la endavant
d’acord amb la llei, unes noves eleccions apareixen com l’única manera
de sortir de la situació de bloqueig.

UNES ELECCIONS ANTICIPADES

“
Si el president
no és capaç de

cohesionar el seu
executiu al darrere
d’un projecte polític
clar i si no
aconsegueix
la majoria
parlamentària
suficient per tirar-la
endavant, unes
noves eleccions
apareixen com
l’única manera de
sortir de la situació
de bloqueig

HI HA MOLTA MÉS GENT que

no veu amb
mals ulls un avançament electoral de
la que ho reconeix públicament. De
fet, aquesta és una posició més coherent amb l’argument que l’independentisme ha defensat radicalment
que impedir votar és demofòbic i que
no té mai por de tornar a posar les urnes. També hi ha molts més actors polítics que desitgen un canvi radical
d’estratègia dels que ho han especificat fins ara. Però el fet significatiu és
que cada vegada són més els que adverteixen públicament que fent el mateix que en el passat no hi ha cap indici
racional que en el futur s’aconsegueixin resultats diferents.

Òscar Palau

S

i es compleixen les
previsions que assenyalen les xifres
d’inscrits de l’ANC,
centenars de milers de
catalans, probablement més d’un milió,
tornaran a sortir dimecres, per vuitena
Diada consecutiva, a demanar un estat
propi. Catalans que després voten partits independentistes que guanyen sistemàticament a les urnes, el veredicte
de les quals hauria de ser el més sagrat
en democràcia, perquè és on es mostra
el suport real a un projecte polític. Tot això, però, que per a la (ultra) dreta espanyola ja sabíem que equival a res, per al
PSOE resulta que tampoc suposa més
que un “problema intern de convivència” a què no té cap intenció de donar
una resposta diferent de la que ha rebut
fins ara: repressió i menysteniment. Que
falsa queda l’oferta de diàleg de Sánchez en el seu míting dimarts, quan continua negant el referèndum que exigeixen prop del 60% dels votants –si vol
obviar el 80% que detecten les enquestes–, i quan a sobre l’endemà no es vol
ni asseure amb el partit del president de
Catalunya...
La crua realitat és que ningú a l’Estat
veu cap incentiu per parlar de debò
quan, com constatava ahir Pere Aragonès, de facto és l’única part que pot,
com ja fa, exercir la unilateralitat, en tenir el monopoli de la legalitat, la força, la
judicatura, l’Íbex, la diplomàcia, els mass
media i uns quants poders més. El sobiranisme, tot, ha de continuar apostant
pel diàleg, però fer-ho resultarà igual de
retòric si en paral·lel no hi contraposa
l’única cosa que té per forçar-lo: l’acció
de la gent. D’aquí la rellevància d’iniciatives com el #TsunamiDemocràtic, que
avui es començarà a concretar. Si condemnen els seus líders i continuen vexant les seves demandes, la societat catalana no es quedarà de braços plegats.
I la Diada ja pot ser el millor reset.
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El PSOE rep
ERC i el PNB
per si hi ha
investidura

Rufian manté
l’abstenció
republicana a
Sánchez tot i que no
li agrada el pla

Inici del curs
escolar
2019/20 a
Catalunya

Més d’un milió i mig
d’escolars comencen
dimecres un curs
amb força atenció a
la secundària

Recuperar
la iniciativa

UNITAT · Aposta unànime dels presidents per afrontar la sentència amb una
resposta comuna COMICIS · JxCat rebutja l’escenari electoral i s’inclina per
“reforçar” les institucions RECURS · Puigdemont i Comín recorren al TJUE contra
les cautelars denegades sobre el seu escó a l’eurocambra
Natàlia
Segura
Brussel·les
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

La sentència de l’1-O com
a punt d’inflexió per recuperar la iniciativa política
de l’independentisme. El
tàndem dels presidents
Quim Torra i Carles Puigdemont aposta per afrontar aquest veredicte històric contra un govern català i dos destacats líders socials amb una resposta comuna que reactivi i “reforci” les institucions de Catalunya. Un plantejament
des de Junts per Catalunya que aparca l’avançament electoral i recupera
la carta de la restitució de
Puigdemont com a cop
d’efecte després de la sentència, si bé el gironí tampoc tanca la porta a ocupar
el seu escó a l’eurocambra.
Amb el focus mediàtic
centrat en les negociacions a Madrid, la cúpula
de JxCat ha aprofitat
aquests dos últims dies
per encetar el seu nou curs
polític amb una trobada
interna a Brussel·les amb
Torra i Puigdemont, líder
del partit. Una reunió que
ha servit per refermar la
seva posició sobre com
han d’afrontar la decisió
del Tribunal Suprem,
abans de consensuar amb
la resta de partits independentistes l’esperada
“unitat estratègica”.
Mentre que ERC continua liderant les enques-

tes, JxCat, ara mateix la
formació amb més diputats independentistes al
Parlament, no vol uns
nous comicis.
Eleccions
En una roda de premsa
conjunta des de la capital
belga, Torra i Puigdemont
van deixar ahir ben clar a
l’uníson que rebutgen la
convocatòria d’eleccions
després de la sentència.
Segons ells, aquestes debilitarien “clarament” les
institucions catalanes en
un moment crític per a
l’independentisme.
“L’enfortiment de les
institucions no és compatible amb les presses electorals, i el govern i el Parlament han de respondre
forts”, va defensar Puigdemont. Una negativa taxativa de l’espai postconvergent, que contrasta amb
l’ambigüitat
mostrada
pels republicans, que no
renuncien a aquesta opció
sempre que sigui consensuada. De fet, la secretària
d’ERC, Marta Rovira, defensava recentment que

l’avançament electoral només s’hauria de fer per
“enfortir” les institucions.
Avenços
Malgrat les desavinences
amb ERC en l’executiu els
darrers mesos, els seus socis de JxCat veuen avenços en les converses per
(re)fer la unitat de l’independentisme després de la
cimera a Suïssa del cap de
setmana passat. La Diada
serà el primer examen
d’aquest acostament i
també de les forces per reaccionar contra la sentència. Per Puigdemont, la
culminació del cas de l’1-O
pot ser una oportunitat
per passar de la defensa judicial a l’acció política en
l’embat amb l’Estat. Un
canvi de cicle.
Restitució?
En l’escenari que pinta
JxCat, sense eleccions i reactivant el diàleg amb Madrid, no descarten, però, la
restitució de Puigdemont.
Ell mateix va reiterar ahir
que està “a disposició” del
Parlament i Torra va re-

cordar que l’objectiu d’investir el seu antecessor
“continua allà”. “Més clar
no ho puc dir”, va assegurar el gironí.
No tanquen així la porta
a cap dels dos càrrecs que
Puigdemont va guanyar a
les eleccions, però que no
ha pogut ocupar encara:
president de la Generalitat i eurodiputat. “Quan sigui eurodiputat, com que
els dos càrrecs no són
compatibles, hauré de
prendre la decisió”, va admetre el líder de JxCat.
Front judicial
I és que el president a l’exili està convençut que la
justícia europea li donarà
la raó i li permetrà ocupar
l’escó al Parlament Europeu que va guanyar a les
urnes amb gairebé un milió de vots. Per això, no deixa escapar ni la mínima
escletxa judicial per avançar en aquest objectiu.
Puigdemont i el també
eurodiputat electe de la
llista de Junts, Toni Comín, van recórrer ahir al
Tribunal de Justícia de la

Torra i Puigdemont, ahir durant la roda de
premsa a Brussel·les ■ ACN

UE (TJUE), última instància judicial del bloc, contra
la denegació de les mesures cautelars per assumir
el mandat d’eurodiputat.
Just abans de la sessió
constitutiva de l’eurocambra al juliol, el Tribunal Ge-

Les frases

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“És evident que
l’objectiu d’investir
Puigdemont
continua allà”
Quim Torra

PRESIDENT DE LA GENERALITAT

“Estic a disposició del
Parlament. Més clar
no ho puc dir”
Carles Puigdemont

EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT

“L’enfortiment de les
institucions no és
compatible amb les
presses electorals”
Carles Puigdemont

“La reunió de Suïssa
ha servit per avançar
cap a objectius
comuns”
Carles Puigdemont

neral de la UE va rebutjar
que poguessin fer aquest
pas
“provisionalment”
mentre resolen el fons del
cas.
Ara el TJUE haurà de
resoldre sobre la denegació de cautelars, mentre
que en paral·lel el Tribunal
General estudia la demanda en conjunt contra el
Parlament Europeu. Encara no hi ha vista oral per
a aquest cas, a diferència
de la qüestió prejudicial
relativa a la immunitat europarlamentària del líder
d’ERC, Oriol Junqueras,
que se celebrarà el pròxim
14 d’octubre al TJUE. ■
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Exotismes polítics
Toni Dalmau

La meva fruiteria de Granollers és regentada per una
família xinesa. El matrimoni ho dona tot en el negoci,
abocant-hi hores i més hores, però ni la dona ni l’home
parlen català i ben poc d’espanyol, el suficient per entendre’s mínimament amb els clients. Els fills, en canvi, s’expressen en català, castellà i xinès i els caps de
setmana assisteixen a uns cursos de llengua i cultura

xinesa a Barcelona per allò de no perdre les arrels.
M’hi ha fet pensar la decisió de la Junta d’Andalusia de
subvencionar entitats andaluses a Catalunya que vulguin fer cursets als qui se sentin perjudicats per la immersió lingüística. Com si les persones d’origen andalús fossin xinesos en terra estranya!.Un exotisme polític promogut per Vox i acceptat pel PP i Cs.

El govern ofereix
canvis en l’IRPF per
aprovar els comptes
a El PSC ho condiciona al diàleg i a la reversió de retallades
a La CUP no s’hi posa bé i els comuns volen més ingressos
Òscar Palau
BARCELONA

Pujol defensa un “encaix efectiu” en el marc espanyol
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

L’expresident de la Generalitat Jordi Pujol va escriure ahir
en un article titulat Una proposta per fugir d’estudi que la
“solució” a la qüestió catalana no és la de traslladar a Catalunya la seu d’algun ministeri o del Senat, sinó el “reconeixement” de la seva “voluntat d’encaix efectiu en el
marc espanyol i europeu”. Pujol responia des del web de
l’Associació Serviol, de foment del pensament i coneixement de la societat catalana, a unes declaracions de

l’economista Ramón Tamames a La Vanguardia, on opinava que l’encaix de Catalunya a Espanya es resoldria
“posant el Senat a Barcelona
i amb un o dos ministeris”.
Per Pujol, es tracta d’“una
proposta feta, una vegada
més, des del desconeixement
de quina és la naturalesa del
problema” i posava l’exemple
de Xile, en què si bé és cert
que el Senat no és a la capital,
Santiago, sinó a Valparaíso,
es continua demanant més
descentralització política.

L’expresident resol que en
el cas de Catalunya el que es
debat “no és una mica més
de poder econòmic i administratiu, sinó el reconeixement
d’una realitat amb consciència col·lectiva, i amb memòria
històrica, amb una llengua i
una cultura i sobretot amb un
projecte col·lectiu propi”. Pujol també recorda que l’exministre Rodolfo Martín Villa ja
va plantejar que alguns ministeris anessin a Barcelona,
però això “no va arribar a ser
ni el somni d’una nit d’estiu”.

El vicepresident Pere Aragonès va avançar ahir al
matí que el govern “té una
mica de marge” per introduir canvis en el tram autonòmic de l’IRPF, “tant
per dalt com per baix”, per
donar “més progressivitat” a l’impost i, de passada, per aconseguir els suports necessaris per aprovar el pressupost del 2020.
Tot i que no va concretar
res, el també conseller
d’Economia i Hisenda va
mostrar-se disposat a TV3
tant a “fer algun ajust per
dalt” com a “introduir mesures perquè les rendes
més baixes puguin tenir alguna millora”. I no és l’únic
retoc fiscal a què s’obre,
perquè va proposar també
gravar “més específicament” les grans herències
en l’impost de successions
i aprofundir la fiscalitat
ambiental per obtenir recursos per lluitar contra el
canvi climàtic. Amb aquestes tres potes, va assegurar, confia a afegir “uns
quants centenars de milions” als 2.510 ja anunciats. Creixerà la despesa
social respecte dels comptes vigents del 2017 a causa del creixement econòmic d’aquests anys.
Aragonès, que constatava que “tothom haurà de
cedir una mica” i va demanar “menys eslògans i més
pensar en el país”, ho va dir
després de començar el
vespre anterior amb la
CUP una roda de contactes
amb l’oposició per assegurar-se prou suport parlamentari. Els anticapitalistes, però, ja van deixar clar
que serà complicat, perquè
d’entrada van qualificar els

David Cid, dels comuns, ahir a Economia ■ ACN

comptes de “continuistes i
insuficients” i les xifres rebudes de “tendencioses i
propagandístiques”. Segons ells, els números no
comporten “cap canvi de
tendència” sobre els que
enguany no es van ni entrar al Parlament, perquè
“consoliden les retallades
dels darrers anys” amb
l’obediència dels límits de
dèficit i despesa imposats
per l’Estat. “No poden dir
que el pressupost que tenim és de retallades quan
el van aprovar ells”, va respondre Aragonès.
Grups a l’expectativa
Ahir al migdia i a la tarda, el
departament es va reunir
amb els comuns i el PSC. A
la sortida, la diputada Alícia
Romero va assegurar que
havien entrat “poc al detall”, si bé va admetre que
en la seva posició influirà
molt el “context polític”. En
aquest sentit, serà clau el
discurs de Torra en el debat
de política general, quan segons ella “té una oportunitat d’obrir una via” per
aprovar els comptes si parla de diàleg constructiu i

dins la legalitat. En l’àmbit
econòmic, Romero va lamentar que la despesa social “no augmenta significativament” per considerar que reverteix les retallades, però sí que li agrada la
“música” de les propostes
fiscals d’Aragonès al matí.
Pel seu cantó, David Cid,
dels comuns, insta a “continuar parlant” en una reunió a finals de mes, després que ahir no van entrar
al detall dels departaments. Cid va recordar que
l’augment de la despesa sobre la proposta de comptes
del 2019 és de tot just 795
milions i que la majoria ja
s’han compromès enguany
pel govern, per la qual cosa
resta poc marge si no hi ha
un augment dels ingressos
per afrontar altres prioritats que volen plantejar,
com la reversió de les retallades. Els comuns van demanar més ingressos via
fiscalitat, sobretot l’ambiental, camps en què troben més receptivitat del govern i valoren la proposta
d’Aragonès. “En són conscients i ja s’obren al canvi”,
va destacar Cid. ■
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La sentència del
Suprem no serà
un fre per al
debat constituent

a El procés participatiu per donar forma a un embrió de
constitució catalana es desplega pel territori a Els seus

promotors el veuen compatible amb les mobilitzacions
Francesc Espiga
BARCELONA

La iniciativa per obrir un
gran procés participatiu
per discutir i acordar els
eixos troncals d’una constitució catalana des de la
societat civil –el que s’ha
autodenominat
“debat
constituent”– ha començat a dotar-se d’una estructura territorial per poder dur a terme el seu propòsit. El calendari, però, té
els seus propis designis i
l’arrencada d’aquest projecte coincidirà en el
temps amb la sentència
del Tribunal Suprem contra els líders independentistes, que, previsiblement, submergirà el país
en un estat de convulsió.
Una circumstància que,
afegida a unes eventuals
eleccions anticipades al
Parlament, alterarà inevitable els ritmes de discussió i treball, però que en
cap cas es vol que els aturi
en sec. “L’estratègia en els
pròxims mesos pot tenir
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“No farem una
constitució, però sí
que determinarem les
bases sobre les quals
s’hauria d’inspirar”
Lluís Llach

MEMBRE DE LA COORDINADORA
D’ENTESES PEL DEBAT CONSTITUENT
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enteses canalitzaran els debats. N’hi haurà d’haver una
per comarca i una per cada
districte de Barcelona.

dues formes: cap enfora,
amb mobilitzacions i desobediència civil per donar
resposta a la sentència,
però paral·lelament es pot
començar un exercici de
sobirania cap endins amb
el debat per elaborar
aquestes bases constitu-

cionals”, va manifestar
ahir el membre de la Coordinadora Debat Constituent, Albert Noguera.
En aquesta tessitura,
doncs, l’objectiu és el de
crear fins a 52 òrgans locals a Catalunya, batejats
com a “enteses”, per canalitzar les deliberacions. Ja
n’hi ha 22 en marxa i ahir
mateix es va presentar la
del Gironès en un acte a
l’auditori Josep Irla. Avui
toca fer igual amb la de la
Noguera. Com a paraigua
que les agruparà totes s’ha
posat en marxa una coordinadora formada, entre
d’altres, per Lluís Llach i
l’exdiputada de la CUP Gabriela Serra.
Llach va voler puntualitzar ahir que la voluntat
del Debat Constituent no
és la de redactar una constitució –“això és competència del Parlament”, va
recordar–, però si definir
un marc, o unes bases, sobre les quals s’assentarà
aquest corpus normatiu.
Partint, doncs, d’aquesta

Lluís Llach i Isa Castell, de Debat Constituent, durant la presentació d’ahir ■ JOSEP LOSADA

premissa, els debats es faran al si de les enteses, uns
fòrums ciutadans que es
vol que transcendeixin de
l’àmbit estrictament independentista i siguin com
més “transversals” millor,
com va explicar ahir el
cantautor durant la presentació d’aquesta estructura. Així, doncs, no només són obertes a particulars, sinó a entitats de pell
diversa que s’hi vulguin
adherir. Per evitar malentesos, Llach ahir també va
matisar que Debat Consti-

tuent no té cap connexió
orgànica amb el Consell
Assessor per l’Impuls del
Fòrum Cívic i Social per al
Debat Constituent promogut en el seu dia per la
Generalitat, que ara ja està dissolt. “Això es societat civil”, va reblar.
Per endreçar una mica
les discussions entre el 14
de setembre i el 28 d’octubre es faran set jornades
formatives, a tantes altres poblacions, sobre
blocs temàtics específics,
com ara territori, recur-

sos naturals, sectors estratègics i empreses públiques (Tortosa), seguretat i relacions internacionals (Girona), organització territorial (Sabadell),
drets (Tarragona), règim
econòmic (Lleida), participació política i organització del poder (Manresa)
i elements constitutius
(Barcelona). La previsió
inicial és que la primavera
del 2020 es pugui presentar aquest document
d’embrió de constitució al
Parlament. ■

Fem Consell tindrà dotze punts a
la Diada per ampliar els inscrits
V.P.
BARCELONA

Voluntaris de tot Catalunya de la plataforma Fem
Consell muntaran una
dotzena de punts al llarg
del recorregut de la manifestació de la Diada amb
l’objectiu d’incrementar el
nombre d’inscrits.
Actualment Fem Con-

sell té 70.000 inscrits i la
voluntat de la plataforma
és acabar l’any amb
200.000. “Pensem que és
una bona oportunitat,
acostar-nos a la gent per
facilitar l’adhesió al Consell per la República, que
és molt més fàcil del que
pot semblar”, explica David, un dels voluntaris que
participarà a la campanya

organitzada amb motiu la
Diada.
Els punts, tal com han
fet en anteriors ocasions,
es muntaran en forma
d’envelat al llarg de diferents trams del recorregut. “La fórmula és molt
senzilla i es pot complementar en menys de cinc
minuts”, aclareix el David.
Fem Consell és un grup

amb estructura de “retícula” que abraça tot el territori català i que té com a
objectiu aconseguir el màxim suport cap al Consell
per la República, amb seu
a
Waterloo.
Fem República munta
tot tipus d’activitats i ha
organitzat ja xerrades a
més de 75 poblacions catalanes. ■

Parades per la República muntades el 2 de juliol a
Estrasburg ■ CEDIDA

| Nacional | 9

EL PUNT AVUI
DIJOUS, 5 DE SETEMBRE DEL 2019

Jordi Pessarrodona Pallasso, comediant i regidor de Cultura de Sant Joan de Vilatorrada per ERC

“Em sento més activista
que militant de partit”

CLAU · “Jo crec que és la Diada més important dels últims anys, fins i tot més que aquella manifestació
de l’any 2010” SÍMBOL · “El nas vermell s’ha convertit en una icona de la revolució dels somriures”
Redacció
GIRONA

E

l pallasso i regidor de Cultura de Sant Joan de Vilatorrada per ERC, Jordi
Pessarrodona, va explicar
ahir en una entrevista a El Punt
Avui TV quina és la seva situació
com a represaliat i va animar la
gent participar activament en la
Diada d’aquest any, “la més important dels últims anys”.

Com veu la situació política a
pocs dies de la Diada i també de
la sentència que s’espera la primera setmana d’octubre?
Els partits polítics, fa la sensació
que van per una banda i la societat civil, per una altra. Ens hem
sentit com una mica descol·locats i jo he de dir que cada vegada em sento més com un activista del poble que com un militant
de partit. Ho hem d’afrontar tossudament alçats i disposats a tirar endavant la proposta de
construir aquesta República catalana que tant desitgem.

180842-1215999L

Fins a quin punt és important el
que passi dimecres vinent?
Jo crec que és la Diada més important dels últims anys. Jo
aprofitaria per convocar tothom
a assistir-hi perquè ens ho juguem tot. S’està dient que la
gent s’està desactivant i jo veig

Jordi Pessarrodona, a ‘L’illa de Robinson’ ■ EL PUNT AVUI

gent molt activa. És bàsic que
omplim la ciutat més que mai.
Com a represaliat, hi serà, a la
capçalera?
Aniré on em digui l’ANC. Estaré
donant força i demostrant que
estem actius. I disposats a tot,
sempre dintre de l’activisme pacífic i la revolució dels somriures.

Jo em felicito d’aquesta iniciativa. Al poble li faltava alguna iniciativa que oferís un objectiu per
saber on anar. L’1-O va ser un
objectiu i tots anàvem cap allà.
Ara falta un detonant i pot ser
aquest Tsunami Democràtic,
que ha de donar resposta a la
sentència i a la situació dels exiliats i dels represaliats.

Quina valoració fa d’aquesta iniciativa del Tsunami Democràtic?

Vostè haurà de comparèixer davant del jutge per un presumpte

delicte de desobediència greu.
Demanen dos anys d’inhabilitació i una multa de 5.400 euros.
Com s’ha arribat fins aquí després que el cas fos arxivat?
La meva situació és rock and
roll. Han estat dos anys de bogeria. Des del primer moment es va
veure que era una persecució
perquè no podien pair la protesta
pacífica amb el nas de pallasso.
Van ser mesos duríssims, però
vam aconseguir que arxivessin
la causa. La jutgessa va demanar
empara a la fiscalia i per majoria
van decidir que sí que era delicte, i demanen la màxima pena.
Vam fet un escrit que vam presentar al jutjat, que ha retornat
tota la causa al jutjat d’instrucció, on torna a estar. Segur que
vaig a judici perquè la jutgessa
ha decidit anar per mi. S’allargarà mig any més. Tres anys des de
la primera interlocutòria. És
molt bèstia, però així funciona la
maquinària de la repressió.
El preocupa que s’acabi normalitzant la repressió?
Els avis i les àvies són dels activistes principals del moviment
sobiranista. Lluny del que persegueixen amb la repressió, el que
aconsegueixen és enfortir el sobiranisme. El nas vermell s’ha
convertit en un icona de la revolució dels somriures. Construirem la República per nassos. ■

Lamarxa de
torxes fins a
Lledoners, en
4 columnes
Redacció
BARCELONA

Set seccions territorials
de l’ANC del Bages (Callús,
Sant Joan de Vilatorrada i
Sant Martí de Torroella,
Artés, Balsareny, Sant
Fruitós, Santpedor i Castellnou de Bages, i Súria)
han aplegat esforços per
organitzar la segona marxa de torxes conjunta que
té com a punt final l’esplanada de Lledoners. L’acte,
que tindrà lloc la vigília de
la Diada, inclourà els parlaments de la presidenta
de l’ANC, Elisenda Paluzie, i l’assistència de familiars dels líders independentistes empresonats.
Segons va explicar ahir el
portaveu de la marxa, Antoni Cornudella, l’objectiu
de la iniciativa és doble.
D’una banda, fer partícips,
de forma “passiva”, els líders
independentistes
empresonats “perquè ells
no podran ser als nostres
pobles”, i, per una altra,
fer una crida “a la unitat
de les forces independentistes”, va explicar. Els organitzadors han establert
quatre recorreguts que
sortiran de punts diversos però que “confluiran” i
“s’uniran” al pla de Lledoners. Començaran al pla
dels Vinyats (a Sant Joan
de Vilatorrada), al santuari de Joncadella, a l’hípica La Vall de Santpedor
(Sant Fruitós). Les torxes
seran de llums led. “Duren més estona enceses i
així evitem el risc d’incendi”, va explicar Cornudella. ■
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Els edils de Badalona jutjats
s’emparen en l’acció política

a Els sis càrrecs electes neguen haver desobeït perquè el 12-O “l’ajuntament estava tancat” i van atendre
ciutadans “com cada dia” a Téllez sosté que expressava “enuig” en esparracar una còpia de la resolució

Els sis processats, d’esquerra a dreta, Oriol Lladó, Agnès Rotger, José Téllez, Laia Sabater, Fàtima Taleb i Francesc Duran, en el judici, ahir ■ ORIOL DURAN

Mayte Piulachs
BARCELONA

El 12 d’octubre del 2016
l’ajuntament i les dependències municipals estaven tancats, els treballadors eren a casa, i “nosaltres vam atendre els ciutadans, com fem sempre, sigui festiu o no, al carrer o
al Viver”. Amb aquestes
paraules, els sis regidors
de Badalona en el mandat
anterior (dos d’ERC i quatre de Guanyem) van declarar ahir davant la ma-

gistrada del jutjat penal
número 25 de Barcelona
que no van desobeir la resolució judicial que va prohibir fer tràmits administratius i “obrir dependències municipals” el Dia de
la Hispanitat de fa tres
anys a Badalona. Tots van
defensar que la seva actuació està emparada “en l’acció política” i com a càrrecs electes de la ciutat, i
l’únic que van assumir és
que “el PP, com havia amenaçat, ens denunciaria i
judicialitzaria la política”.

Pel fiscal, però, van cometre el delicte de desobediència greu, i inicialment
demana que siguin castigats amb quinze mesos
d’inhabilitació per a càrrec públic i una multa. En
la vista, el republicà Oriol
Lladó, l’únic dels sis que
manté l’acta de regidor, va
ser exhaustivament interrogat pel fiscal, ja que
aquells dies era l’alcalde
accidental de Badalona,
perquè l’alcaldessa, Dolors
Sabater –que ahir va anar
a la Ciutat de la Justícia a

El Suprem concedeix a
Cuixart sis hores pel fill
Redacció
MADRID

El Tribunal Suprem ha
concedit un permís al president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, perquè
pugui sortir de la presó, on
està preventivament des
del 16 d’octubre del 2017,
per assistir al naixement
del seu fill, previst per al

22 de setembre.
En una providència,
tres dels set magistrats
que formen el tribunal que
ha jutjat els dotze independentistes catalans accedeixen a la petició de
Cuixart. Els magistrats li
permeten sortir del penal
quan s’hagi produït el naixement i li concedeixen
un màxim de sis hores per

acompanyar la seva parella i el nadó després del
part. Des d’Òmnium s’alerta que Cuixart havia demanat estar amb la seva
dona i el nadó sis hores cada dia fins que duri l’ingrés
hospitalari i no se l’ha respost. És la segona vegada
que Cuixart, que s’enfronta a una petició de 17 anys
de presó per rebel·lió, for-

no hi havia ni llum”. La regidora Agnès Rotger
(ERC) també va explicar
que els càrrecs electes van
atendre “tots els ciutadans” que s’hi van aplegar
i la decisió d’entrar dins
l’edifici municipal del Viver va ser “per seguretat”
davant l’expectació i la
gent concentrada.
El llavors tinent d’alcalde de Guanyem, José Téllez, va assegurar que com
a responsable de recursos
humans estava “molt enfadat perquè una mesura
cautelar sense temps de
respondre podia tombar
un acord amb els sindicats” que era vigent des
del maig de 2016, i cap institució el va denunciar fins
dies abans de l’12-O. Tots
també van subscriure les
polèmiques declaracions
de Téllez als mitjans de comunicació i l’exregidor va
justificar que va esparracar una còpia de la resolució en públic per mostrar
“el nostre enuig i desacord
per impedir l’autonomia
municipal”, i hi va afegir:
“No pensàvem que atendre la ciutadania era delicte.” Els altres exregidors
de Guanyem, Laia Sabater, Fàtima Taleb i Francesc Duran, també van
emmarcar la seva acció el
12-O en la “política”, i en el
fet que la majoria de ciutadans els van anar a donar
suport o a consultar temes
de ciutat. I Duran va aclarir la confusió del fiscal,
que ell no va presentar cap
formulari de veïns al registre l’endemà.
Avui acaba el judici amb
la declaració dels testimonis, els informes del fiscal i
dels advocats –Andreu
Van den Eynde, en defensa dels regidors d’ERC, i
Montse Salvador, dels de
Guanyem—, i l’última paraula dels acusats. ■

donar-los suport, com alguns càrrecs d’ERC i el
portaveu d’Òmnium, Marcel Mauri, entre altres–,
era de viatge. El fiscal va
preguntar i repreguntar a
Lladó sobre si van demanar assessorament jurídic
del que podien fer, de la seva rutina laboral, per evidenciar si van treballar
com un dia normal, i en un
edifici públic. “Els tècnics
ens van dir que la jornada
que s’havia pactat amb els
treballadors no es podia
dur a terme, i ho vam co-

municar per mail a tots els
treballadors ja que la resolució va arribar l’11 d’octubre a les dues del migdia”,
va explicar Lladó, que va
afirmar: “La nostra preocupació era no afectar els
treballadors.”
Pel que fa a l’atenció
ciutadana que el 12-O van
fer els sis regidors a uns
200 ciutadans, el regidor
d’ERC va sostenir que “no
va ser una jornada laboral
normal” ja que “la porta
principal del Viver estava
tancada, res funcionava i

mula la petició al Suprem;
ja ho va fer a l’agost, moment en què l’anomenada
sala de vacances va decidir
ajornar la seva resposta
fins que s’acostés la data
del naixement. Ara, l’alt
tribunal li ha donat el permís i, com va demanar la
fiscalia, sol·licita al Departament de Justícia, responsable dels penals catalans, que s’adoptin les
“mesures de custòdia”
precises i l’informi “immediatament” del moment
en què tingui lloc la sortida
de Cuixart de la presó de
Lledoners, a Sant Joan de
Vilatorrada. ■

El president d’Òmnium, Jordi Cuixart, durant el seu
interrogatori en el judici al Suprem, el febrer passat ■ EFE
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La trobada va reunir ahir al matí a Barcelona alcaldes, regidors i tècnics de
148 ajuntaments de la demarcació ■ JOSEP LOSADA
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Marín: “L’ordre
és que no paguin
res a Endesa”
a La presidenta de la Diputació de

Barcelona diu que el món local pot
estar tranquil a Dona per fet que la
Generalitat és qui assumirà una part
del deute per pobresa energètica
Elena Ferran
BARCELONA

160703-1216008L

Els ajuntaments poden estar tranquils i tenen instruccions de no pagar res a
Endesa. Així ho va transmetre ahir la presidenta de
la Diputació de Barcelona,
Núria Marín, als alcaldes i
regidors convocats per
tractar sobre el contingut
de la carta que la companyia elèctrica va enviar en ple
agost als ajuntaments amb
la intenció d’eixugar el deute acumulat de les famílies
més vulnerables que no poden pagar la llum. “No ens
pertoca, quan els municipis són els que en temps de
crisi han estat al costat dels
veïns. Una part del deute
l’ha d’assumir l’administració competent en serveis
socials, que és la Generalitat”, assenyalava Marín davant els mitjans moments
abans de la reunió.
Tot i així, la presidenta
de la Diputació no va entrar
a valorar quin percentatge
hauria d’assumir cada part
després que l’empres llancés la proposta que es cofinancés el deute acumulat
que hi ha a Catalunya en
pobresa energètica i que,
segons dades de la mateixa
companyia, és de 21 milions d’euros. Segons es va
exposar ahir en la trobada
amb els alcaldes, uns 15 milions d’euros correspondrien a famílies de municipis de la demarcació barcelonina. Marín va reclamar
una resposta unitària i que
la Generalitat lideri una solució parlant amb les empreses i establint les “regles
del joc” amb què es treballarà a partir de la signatura
d’un conveni en què s’especifiqui quin és el deute que
ha d’assumir cada part.
“Ajudarem a fer que es pu-

La xifra
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són els municipis als quals
Endesa ha enviat la carta perquè el deute dels usuaris supera els 10.000 euros.

gui signar aquest conveni”,
hi va afegir Marín, que no
va obviar el to “amenaçador” de la carta rebuda pels
ajuntaments –uns 400–
dels municipis on els usuaris que no poden pagar la
factura de la llum per la seva situació de vulnerabilitat tenen entre tots deutes
superiors als 10.000 euros
amb la companyia. Marín
va assegurar que la companyia es va equivocar en la
forma i que en tot cas hauria d’haver enviat la carta a
la Generalitat, perquè és
qui té les competències.
Per això, segons va explicar, va traslladar als responsables de l’empresa el
neguit per part de molts alcaldes.
La Diputació de Barcelona té constància que algun
municipi petit, davant la
carta amenaçadora de
l’empresa, que els exigia
buscar una solució abans
de l’1 d’octubre, ha pagat la
part que li reclama Endesa.
Marín va reclamar no actuar de forma unilateral
perquè la solució serà conjunta. D’altra banda, Marín
va criticar que el vicepresident de la Generalitat, Pere
Aragonès, parlés dels 26
milions transferits des del
2015 als ajuntaments per a
pobresa energètica quan
aquestes partides, segons
Marín, han servit per
afrontar “totes les cares de
la pobresa”. ■
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Rufián manté
l’abstenció a
Sánchez i posa
pressió a Iglesias
a ERC retreu al PSOE el clixé de la convivència i el no a una
consulta a El president no vol investidura si no té acord de
govern a Ofereix a Podem la CNMV i el CIS a No cita JxCat
David Portabella
MADRID

L’abstenció que ERC va
oferir a Pedro Sánchez el
25 de juliol dictada des de
Lledoners per Oriol Junqueras es manté si vol explorar amb Unides Podem
una investidura abans del
23 de setembre que eviti la
repetició de les eleccions el
10 de novembre. “Per culpa d’ERC no serà”, van
traslladar Gabriel Rufián i
Carolina Telechea als socialistes José Luis Ábalos i
Adriana Lastra en una hora i mitja de reunió. Si bé
retreu al PSOE el “nefast”
clixé de Sánchez de parlar
de crisi de convivència a
Catalunya, a l’hora de repartir la culpa del desgovern Rufián posa més pressió a Iglesias que al president. “Si se sent humiliat
per un ministeri, que vagi a
Lledoners i li ho digui a
Oriol Junqueras”, etziba.
Rufián creu que Sánchez juga a encasellar la
resta després de presentar

197415-1184971T

el programa de 370 mesures en què nega explícitament el referèndum, i ERC
no li farà el joc. “A Iglesias el
tenen on volen: enfadat i
queixant-se als platós de
televisió. A ERC no ens tindran on volen, la nostra
aposta pel diàleg és granítica”, va dir el portaveu
d’ERC al Congrés als interlocutors del PSOE.
L’oferiment a Sánchez
no impedeix l’enuig republicà pel punt 350 del Programa comú progressista, que diu: “Abordarem el
conflicte de convivència a
Catalunya impulsant el
diàleg entre catalans i també entre el govern d’Espanya i la Generalitat, sempre dins de la Constitució.”
Rufián va fer saber que és
tant o més ofensiu que el
vet al referèndum que Sánchez no portava al programa electoral del 28 d’abril i
que ara explicita en el nou
ideari que pot portar a votar el 10 de novembre.
“Problema de convivència
a Catalunya i Andalusia

són els desnonaments.
Sembla escrit per Irene Lozano o Josep Borrell, és
molt reaccionari”, denuncia Rufián. Lastra admet
que Rufián diu el mateix
en públic i en privat i pren
nota de la protesta, però
avisa que el PSOE insistirà
a retratar Catalunya com
el paisatge d’un “problema
de convivència entre catalans”.
El portaveu d’ERC posa
pressió a Iglesias pel fet de
no renunciar a ministeris.
“Per què és necessari que
entris en un govern si el
cost d’un ministeri és tornar a votar i que guanyi la
dreta? El cost es aplicar la
llei mordassa, no aplicar
mesures contra la violència masclista, que el Senat
apliqui el 155”, va alertar.
A RAC1, Jaume Asens (En
Comú Podem) advertia:
“Algú creu que un govern
monocolor estarà disposat
a parlar amb Catalunya? Si
no hi som, no s’escoltarà
Catalunya. No és qüestió
d’orgull.”

Ábalos i Lastra (PSOE) es reunien amb Rufián i Telechea ahir al Congrés ■ CHEMA MOYA / EFE
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“Si Iglesias se sent
humiliat perquè no té
ministeris, que vagi a la
presó de Lledoners i li
ho digui a Junqueras”

“La posició del PSOE
és que Catalunya
té un problema de
convivència entre
catalans”

“Algú creu que un
govern monocolor
parlarà amb Catalunya?
Si no hi som, no
s’escoltarà Catalunya”

PORTAVEU D’ERC AL CONGRÉS

PORTAVEU DEL PSOE AL CONGRÉS

PORTAVEU D’EN COMÚ PODEM AL
CONGRÉS

Gabriel Rufián

Segons la vicepresidenta, Carmen Calvo, Podem
aspiraria a la CNMV o el
CIS, però mai a llocs de govern. En cas que Iglesias
optés per regalar el sí a la
investidura i fer oposició,

Adriana Lastra

l’entorn de Sánchez avança que el president no anirà a un ple si té els vots gratis i que només hi anirà si té
firmat un acord de govern
que li doni estabilitat. El
PSOE, a més, margina ara

Jaume Asens

JxCat i veta Laura Borràs.
“No mostren interès a collaborar i diuen que votaran
no i que reunir-se amb mi
els sembla poc i que volen
reunir-se amb el president”, sosté Lastra. ■
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EL PUNT AVUI
DIJOUS, 5 DE SETEMBRE DEL 2019

www.clubdelsubscriptor.cat

972 18 64 45
OFERTA 2x1
LIMITADA

De dilluns a dijous,
de 8 del matí a 3 de la tarda,
i divendres
de 8 del matí a 2 de la tarda

LA BATALLA DEL
SEGLE

La televisió

La nostra graella

TV3
19.30 L’ILLA DE ROBINSON

Smoking Stones
(Homenatge Rolling Stones)
i Abbey Road
(Homenatge The Beatles)

DINOSFERA
C. de les Escoles, s/n
Coll de Nargó
(Alt Urgell)

La Mirona de Salt,
divendres 13 de setembre
a les 22.30 h

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 15 euros

Per a reserves, cal trucar al 972 18 64 45

Preu de
l’entrada: 3,50 euros
Cal presentar
la targeta
directament
a la taquilla

OFERTA 2x1
LIMITADA

L’actualitat política, a ‘L’illa’
Magda Gregori, cap de redacció de La Mira, i Roger
Heredia, president de l’associació del Banc d’ADN de
Desapareguts de la Guerra Civil, seran avui a l’espai
de tertúlia del programa que capitaneja Igor Llongueres, que abordarà les notícies més destacades de
l’actualitat política.

CRIS JUANICO
presenta Viu

10.00 Notícies locals.
10.30 L’illa de Robinson. Programa d’anàlisi de

Teatre de Bescanó,
Dissabte 21 de setembre,
a les 20.30 h

l’actualitat conduït per Igor Llongueres.
Reemissió.

11.30 Notícies locals.
12.30 Caminant per Catalunya. Estany de
Lanós. Reemissió.

OFERTA 2x1
LIMITADA
Preu de l'entrada: 18 euros

13.00 Notícies locals.
14.00 L’illa de Robinson. Programa d’anàlisi de
l’actualitat conduït per Igor Llongueres.
Reemissió.

15.00 Notícies locals.

MUSEU DE LA
CIÈNCIA I DE
LA TÈCNICA
DE CATALUNYA
Rambla d’Ègara, 270
Terrassa
Preu de l’entrada:
4,50 €
Cal descarregar el val del
nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta
de subscriptor

Per reserves, cal trucar al 972 18 64 45

16.00 PROTAGONISTES

GUIES DE
MUNTANYA I
BARRANCS
AMA DABLAM

OFERTA 2x1
LIMITADA
Reserves al telèfon:
615 233 442

Cal descarregar el val del nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta de subscriptor

MUSEU DE LA
XOCOLATA DE
BARCELONA

MUSEU DE LA
CONCA
DELLÀ

C. Comerç, 36 de Barcelona

C/ del Museu, 4
Isona
(Pallars Jussà)

De dilluns a dissabte,
de 10 a 7 de la tarda.
Diumenges,
de 10 a 3 de la tarda.

Preu de
l’entrada: 3,50 euros
Cal presentar
la targeta
directament
a la taquilla

Els dimarts no festius el museu
estarà tancat al públic

OFERTA 2x1
Preu de l’entrada: 6 euros

Cal descarregar el val del nostre web i presentar-lo
juntament amb la targeta de subscriptor

El Punt Avui no es fa responsable dels productes i serveis de tercers, responsabilitat que assumeixen íntegrament les empreses col·laboradores

Atenció al client

06.00 Notícies 3/24.
06.30 TN matí.
08.25 Els matins.
Es connecta amb la conferència del
president Quim Torra a Madrid, en
el marc dels Esmorzars informatius
d’Europa Press. Més tard es debat
sobre si portar el vel islàmic és una
qüestió d’identitat, de religió o de
masclisme. Ho discuteixen Najat
Driouech, diputada d’ERC i primera
dona amb vel al Parlament, i Hakim
Abdoun, treballadora social i activista
feminista.
12.00 Notícies 3/24.
14.00 Telenotícies comarques.
14.30 Telenotícies migdia.
15.40 Vera.
La torbera.
17.20 Tot es mou.
20.15 Està passant.
21.00 Telenotícies vespre.
21.50 Cool Hunters. Les propietats de la
cervesa les sap més o menys tothom,
sobretot el Patrick, que és l’expert
en periodisme extrem. Però continua
sense entendre per què s’ha posat de
moda fer cervesa a la cuina de casa o
al garatge. Creu que és millor que te la
serveixin en un bar, ben tirada i amb un
ditet d’escuma
22.30 Manual de supervivència. Diuen
que els catalans són avorrits, però
potser l’únic que passa és que són
tímids i riuen molt fluixet. Humoristes
com els Òscars o Judit Martín, a més,
donen consells als protagonistes del
programa per entendre l’humor català
i per què a Catalunya es cacen bolets
o es menja un aliment que es diu
trompeta de la mort.
23.20 Quan s’apaguen els llums.
Michael Laudrup: Lluís Canut conversa
amb l’exfutbolista i entrenador
danès Michael Laudrup. Els danesos
presumeixen de tenir la monarquia més
antiga d’Europa, però si a Dinamarca hi
ha un rei del futbol és indiscutiblement
Michael Laudrup, l’elegància del Dream
Team.
00.30 Més 324. Amb Xavier Graset.
02.10 Gran reserva.

SUPER 3 / 33

Av. Pius XII, 50 de Vic

Preu: 50 euros

OFERTA 2x1
LIMITADA

La graella

972 18 64 80 i també a atencioclient@elpuntavui.cat
801175-1214359L

Conversa amb Ignasi Garcia
Clavel
El Grup de Treball Estable de les Religions (GTER) ha
donat un premi a Ignasi Garcia Clavel per la seva
aportació al diàleg interreligiós a Catalunya. Va ser el
primer director general d’Afers Religiosos de la Generalitat. Mireia Rourera l’entrevista en un programa
que reemet El Punt Avui Televisió.

16.30 Notícies locals.
17.30 De ‘tee’ a ‘green’. Programa de golf.
18.00 Gaudeix la festa. Fèlix, deu vostre favor.
La festa major de Vilafranca és anomenada
com “la més típica”. Se celebra per Sant Fèlix,
el 30 d’agost, i en parlem amb quatre
administradors de diferents anys, que són els
encarregats d’organitzar-la.

18.30 Notícies locals.
19.30 L’illa de Robinson. Programa d’anàlisi de
l’actualitat conduït per Igor Llongueres.

20.30 Notícies locals.
21.30 L’illa de Robinson. Reemissió.
22.30 Notícies locals. Inclou L’informatiu
Anoia, L’informatiu Tarragona, L’informatiu
Tortosa, L’informatiu Barcelona i L’informatiu
Maresme.

www.elpuntavui.tv

08.16
08.33
09.00
09.44

Mya Go.
Mic.
Oddbods.
Prodigiosa: Les aventures de
Ladybug i Gat Noir.
10.30 Els germans Kratt.
11.14 En Grizzy i els lèmmings.
11.45 Avatar, la llegenda de la Korra.
12.33 El detectiu Conan.
13.17 Oddbods.
13.48 L’inspector Gadget.
14.32 Els pingüins de Madagascar.
15.18 Kung Fu Panda: Llegendes
increïbles.
16.03 Comptem amb la Paula.
16.15 Dino tren.
17.02 El Mic i els seus amics.
17.30 Dot.
18.02 Tib i Tatoum.
18.27 En Grizzy i els lèmmings.
19.09 Prodigiosa: Les aventures de
Ladybug i Gat Noir.
19.54 Els bons ossos bruns: Un estiu
solprenent.
20.26 Les aventures de Riff i Flat.
20.38 En Grizzy i els lèmmings.
21.10 Salve, rei Julien!.
21.55 El gran dictat.
22.10 Obrint plaça. Al capítol d’avui el
programa parla de la força mental, un
tema d’àmbit universal, molt present
al món casteller. De fet, la força mental
és molt més important que la física a
l’hora de fer castells.
22.40 Els cims de les delícies.
23.05 Viure als Pirineus.
23.30 La cuina de Rachel Khoo:
cuines del món.

